Feest & Sport Hijfte V.Z.W.

0644 925 680

Voorzitter Feestcomité: C. Temmerman, Ringstraat 9, 9080 Lochristi. Tel: 09 355 80 78
www.lochristi-hijfte.be

e-mail: info@lochristi-hijfte.be

Kermisprogramma 2019.
Radio VROB zorgt gedurende het ganse kermisweekend voor de nodige sfeer en muziek.
Te beluisteren op hun vertrouwde frequentie 97.2 Mhz.
Vrijdag 30 augustus.
19:00 u

Reuze BBQ met aansluitend optreden van de “Fancy Sisters” in café “Center”. Kaarten in
voorverkoop te verkrijgen in café “Center”

19:00 u

Reuze BBQ in zaal Hermeline ingericht door de werkgroep Hermeline.

21:00 u

Kermisfuif Hijfte in de feesttent naast de kerk.

Zaterdag 31 augustus.
14:00 u
14:15 u

Fietstocht volwassenen en E-bikers met stop onderweg. Organisatie De Wielerclub.
Vertrek aan zaal “Hermeline”. Afstand 30 km.
Start fietstocht gezinnen met kinderen van +/- 15 km met stop onderweg. De Hijftese Kerst.
begeleiden deze groep. Bij aankomst pannenkoek. Vertrek & aankomst zaal “Hermeline”.

16:30 u

Start kinderanimatie rond zaal Hermeline.

18:00 –
20:00 u

Opening van de tentoonstelling in zaal “Hermeline” georganiseerd door
Antoon Standaert. Thema: “ Merkwaardig Hijfte ”.
Gratis receptie aangeboden vanwege het Feestcomité
aan alle inwoners van de Parochie.

19:15 u

Lichting van de spaarkas “Zorgen voor Morgen” in café “De Kneut”
Kaarting om 20.00u – gratis € 100,0 – inleg € 3,0 –trofee voor de winnaars.
Tweede kaarting voor de verliezers met € 50,0 gratis – inleg € 2,50.

20:00 u

Biljartprijskamp in Café “Center”. Gratis; € 100.00, inleg; € 3.00.
Men speelt “man tegen man”, beker voor de overwinnaar. Inrichters “De Lustige Tappers”.

20:00 u

De KLJ jongens organiseren in de tent naast de kerk “Comedy night” met Han Solo, Jade
Mintjens en Elias Van Dingenen
Inkom: € 10.00 vvk, € 12.00 aan de kassa.

20:00 u

Café “De Kneut”. Gezellig samenzijn voor jong en oud.

Zondag 1 september.
7:00 u

“3e Rommelmarkt” te Hijfte Center. Aanmelden in zaal Hermeline
1

9:00 u

31 ste Ponyjaarmarkt op de weide naast de kerk. Inschrijving en prijsuitreiking
ter plaatse. Organisatie; Het Feestcomité.

10:30 u

Plechtige Mis in de parochiekerk van Hijfte, opgeluisterd door de “Xeado Live Band”

11:30 u

Restaurant ’t Wethuis biedt “Kermismenu” aan. Reserveren 0475 899 745 (afhalen ook
mogelijk) – Zomerterras met streekbieren en Cava

10:00 19:00 u

Tentoonstelling in zaal “Hermeline” ingericht door Antoon . Standaert.
Thema: “Merkwaardig Hijfte”.

12:00 u-

Eetfestijn –in de tent naast de kerk. Kaarten te verkrijgen bij de leiding.
Info: kljhijftejongens@gmail.com.

13:30 u

Schijt-je-rijk – Eierwerptornooi. Info: kljhijftejongens@gmail.com

15:00 u

Vrije kleuterschool organiseert “Sprankelende opendeurdag” .

15:00 u

Zaal “Hermeline” “Xeado Live band” organiseert namiddagconcert:
Koffie en pannenkoeken te verkrijgen.

16:00 u

Optreden “ Andy and special gast” op het terras Café “Center”.

19:00 u

Kaarting in café “De Kneut” 1e kaarting gratis € 75.00 - inleg; € 3.00,
2e kaarting gratis € 50.00 – inleg € 2.00. Bekers voor de overwinnaars.

Maandag 2 september.
08:00 u

68 te jaarmarkt te Hijfte. Inschrijvingen & prijsuitreiking op de weide naast de kerk.
(zie ook afzonderlijke affiche).

9:00 u

Jaarmarktcafé in zaal “Hermeline” en “Wie bakt de lekkerste vlaai?” De vlaaien kunnen
binengebracht worden tussen 9:00 en 11:00 uur.
Bekendmaking van de winnaars plus proeven voor iedereen!

18:30 u
09:00 u

Kerkelijke dienst ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers & overledenen
van HIJFTE en HOEKSKEN.

10:00 18:00 u

Tentoonstelling in zaal “Hermeline” ingericht door A. Standaert.
Thema: : “Merkwaardig Hijfte”.

11:30 u

Restaurant ’t Wethuis biedt “Kermismenu” aan. Reserveren 0475 899 745 (afhalen ook
mogelijk) – Zomerterras met streekbieren en Cava.

17:30 u

Trekking “Kermistombola” in café “Center”. Aansluitend Gezellig samenzijn met discobar.

20:00 u

Grote Prijskaarting in café “Center”, 1e kaarting € 125.00 gratis geschonken
door het feestcomité, 2e kaarting € 75.00 gratis, inleg; € 2.00.

Dinsdag 3 september.
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14:00 u

Gratis koffietafel in café “Center” voor alle gepensioneerden van Hijfte en Hoeksken,
aangeboden door “Het Feestcomité”. Daarna kaarting, gratis; € 40.00, inleg; € 2.00.
Whisters krijgen € 4.00 per tafel.

17:00 u

Café “De Kneut” Inkorven duiven tot 20:00 u voor grote vlucht van woensdag

Woensdag 4 september.
Grote kermis duivenvlucht voor oude en jonge duiven met tal van gratis prijzen. Jonge mogen
dubbelen tegen oude.
Vrijdag 6 september.
14:00 u

Grote kaarting in café “De Kneut”, 1e kaarting € 100.00 gratis - € 3.00 inleg,
2e kaarting € 50.00 gratis - inleg; € 2.00. Aan iedereen wordt gratis vlaaien aangeboden.

Zaterdag 7 september
15:00 u

Wielerwedstrijd; 44 ste Grote Prijs voor Juniores. Vertrek aan café “De Kneut”.
Aankomst aan zaal “Hermeline” Inrichters: “De Hijftse Reinaertvrienden”.

Voorzitter: C. Temmerman, Ondervoorzitter: Klaus De Schoenmacker, Secretaris: H. Lafaut,
Schatbewaarder: E. Van De Casserie, Leden: A. Eliano, L. De Laet, I. Lybaert, D. Rouges, E. Van
Damme, P. Verschaffel,
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